Péče po aplikaci
Poté, co Vám byl proveden permanentní makeup, máte za sebou polovinu úspěchu. Další
polovina spočívá v tom, jak budete permanentní
make-up ošetřovat v průběhu jeho hojení. Proces
hojení závisí na aktivitě pokožky a na vlivu
okolního prostředí. Prvotní regenerace trvá 3 až 7
dní, úplné zhojení je cca 1 měsíc.

Etapy
1. Etapa Hojení Vrchní Vrstvy Pokožky
V 1. etapě vypadá permanentní make-up velmi výrazně, protože
je smíchán s tkáňovým mokem a krví, které pokožka vylučuje
během aplikace. Ke správnému uchycení a zahojení pigmentu je
třeba 24–48 hodin po aplikaci z obočí neustále vysušovat čistým
kapesníčkem tkáňový mok. Tak se zabrání vytvoření většího
nežádoucího strupu a vyloučení aplikovaného pigmentu ve
strupu. Při správném vysušení moku (bude Vám ukázáno a
vysvětleno po aplikaci) se pokožka vyhojí tzv. suchým způsobem
a v aplikované oblasti se uchytí maximální množství pigmentu.
Tato etapa trvá cca 5-7 dní a po tuto dobu je nutné dodržovat
klidový režim.
po dobu několika prvních hodin doporučujeme odstávat
výpotekdo čistého ubrousku-kapesníčku a to každých 30-60
min. (nevytvoří se tak značné stroupky)
první 3 dny nekoupat ani sprchovat tetované místo, poté je
možné po dobu loupaní stroupků sprcha či opláchnutí ne
však koupání
po dobu loupaní nenavštěvujeme saunu, páru ani bazén,
stroupek by zmokval a vyloupnul by se i s barvou a vznikla
by mezera potřebující korekci
po dobu loupání stroupků dodržujeme klidový režim–
nesportujeme, nevytváříme velikou námahu, při které
bychom se nadměrně potili
stroupky neseškrabáváme, nepomáháme odloupnutí ani
ničím NEMAŽEME, pouze pokud Vám to pmu artist
nedoporučí a neobdržíte vhodnou mastičku
tetované místo udržujeme v čistotě

2. Etapa Do Úplného Zahojení A Ustálení
Barvy
Barva se po první etapě a vyloupnutí zdá mnohem
světlejší, kůže se musí odhojit a konečný odstín bude
stabilizován až celkově po dalších 3 týdnech, celkem
tedy se obočí hojí 4 týdny, proto vyčkejte na výsledný
efekt až po 4 týdnech, kdy je možná korekce, ne dříve.
vyhněte se soláriím
na sluníčko můžete, je však potřeba obočí mazat a
chránit min 50 kou faktorem
po dobu celého hojení nenavštěvujte kosmetiku ani
nepodstupujte jiné invazivní či neivazivní zákroky v
oblasti obličeje

Korekce
Prováděné techniky jsou dvoufázové, korekce je nutná
nejpozději do 5/6 týdnů.

Reklamace
Klient má právo na uplatnění nedostatku PM ve lhůtě
jednoho měsíce od jeho provedení.
Reklamaci musí klient primárně podat přímo v sídle Studia,
kde bude sepsán reklamační protokol. Reklamace včetně
odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění korekce.

Etapy procedury permanentního make-upu
Rozhodování ohledně podstoupení permanentního
make-upu bývá obtížné. Abyste porozuměli tomu, jak
bude procedura probíhat, připravili jsme pro vás přehled
o jednotlivých etapách

1. NEZÁVAZNÝ ROZHOVOR
Nejprve se budeme zabývat výsledkem, kterého chcete
docílit. Na základě vašich přání vám pak pomůžeme s
výběrem adekvátní techniky.

2. PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH
Než vám naneseme make-up na tvář, vypracujeme náčrt
vašeho budoucího obočí nebo rtů vybrané barvy. Pokud
se vám předložený návrh nebude líbit, budeme pracovat
na barevném schématu tak dlouho, dokud náčrt nebude
plně v souladu s vaším očekáváním. Procedura nebude
zahájena, dokud ji neschválíte.

3. PROVEDENÍ ANESTEZIE
Abychom zabránili bolesti nebo nepříjemným pocitům,
jež se mohou během procedury vyskytnout, používáme
anestetickou mast s lidokainem. Pokud trpíte alergií na
lidokain, nezapomeňte tuto skutečnost nahlásit před
začátkem procedury.

4. PŘÍPRAVA NÁSTROJŮ
Na aplikaci make-upu vždy používáme jednorázové
sterilní nástroje (jehly, rukavice atd.).

5. PŘÍPRAVA VYBAVENÍ
Před zahájením práce náčiní pokaždé kontrolujeme a ve
vaší přítomnosti rozbalujeme jednorázové jehly a barvy.

6. ZAKONČENÍ PROCEDURY
Po proceduře na ošetřovanou oblast aplikujeme
antiseptikum. Sdělíme vám, jak správně pečovat o
permanentní make-up a následně vám doporučíme
korekturu.

